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Lūgumrakstu komiteja

28.02.2007.

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Lūgumraksts Nr. 0236/2005, ko iesniedza Itālijas valstspiederīgais Pasquale Galluccio,
par Itālijas Gottardo lietas sprieduma neievērošanu Kopienas sociālās drošības sistēmas
teritoriālās paplašināšanās jomā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda uz Eiropas Kopienu Tiesas „Gottardo” sprieduma 
(2002. gada 15. janvāra C-55/00 lietas) nepiemērošanu darba ņēmējiem Itālijā, kas ir veikuši 
sociālās apdrošināšanas iemaksas trešās valstīs (šajā gadījumā Monako Hercogistē) saskaņā ar 
algotu darba ņēmēju sociālās nodrošināšanas sistēmu, pamatojoties uz Līguma 39. un tam 
sekojošajiem pantiem.

2. Pieņemamība

Paziņots par pieņemamu 2005. gada 15. jūlijā. Komisijai prasīja sniegt informāciju
(Reglamenta 192. panta 4. punkts).

3. Komisijas atbilde, saņemta 2006. gada 12. maijā

Savā 2002. gada 15. janvāra spriedumā ( Gottardo lieta C-55/00) Tiesa uzskata, ka: „saskaņā 
ar Kopienas saistībām, kas paredzētas EKL 39. pantā, vienas ES dalībvalsts kompetentajām 
sociālās nodrošināšanas iestādēm piešķirot vecuma pabalsta tiesības otras valsts pilsonim, 
jāņem vērā šī pilsoņa apdrošināšanas laiks trešā valstī, kā līdzīgos apdrošināšanas iemaksu 
apstākļos šīs kompetentās iestādes ņem vērā savas valsts pilsoņu apdrošināšanas laiku saskaņā 
ar divpusēju starptautisku vienošanos, ko noslēgusi pirmā dalībvalsts ar trešo valsti”

Lai Komisijas dienesti varētu izskatīt šo lūgumrakstu, zinot visus lietas apstākļus, Komisija 
sagaida, ka lūgumraksta iesniedzējs nosūtīs savas lietas pilnu dokumentu kopumu.

4. Komisijas papildu atbilde, saņemta 2007. gada 28. februārī
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Komisijai ir gods informēt Eiropas Parlamentu par to, ka tā ir izlēmusi ierosināt lietu pret 
Itāliju par Gottardo prakses neievērošanu. Saskaņā ar šo praksi priekšrocības, kas izriet no 
divpusējas vienošanās starp dalībvalsti un trešo valsti, ir jāsaskaņo ar citu dalībvalstu darba 
ņēmējiem, kas nav vienošanās slēdzējas puses, pateicoties vienlīdzīgas attieksmes principam 
pret savas valsts un citu dalībvalstu pilsoņiem, kurš paredzēts EKL līguma 39. pantā.

Tā kā EKL 39. pantu piemēro vietējās tiesas, lūgumraksta iesniedzēja interesēs ir vērsties, kur 
tas iespējams, arī vietējās iestādēs, kas var aizstāvēt viņa tiesības tiešākā un personiskākā 
veidā. Zaudējumu gadījumā vienīgi vietējās tiesas var piešķirt kompensāciju no dalībvalsts. 
Tā kā iespējas aizstāvēt savas intereses vietējās iestādēs ir ierobežotas laikā, lūgumraksta 
iesniedzējs var zaudēt savas tiesības vietējās iestādēs, ja viņš tās ātri neizmantos.
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